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Statutární město ostrava oznámení o vyhIášení
výběrového řizeni

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Starosta obvodu vyhlašuje uýběľové řizeníč,. lll2o19 na obsazení pľacovního místa v rámci Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Druh práce
ľefeľent agendy Íinancování - ekonom, pracovní poměľ na dobu urěitou zâstup za dlouhodobou pľacovní
neschopnost.

charakteristika práce
Zpracovźní fakturacę - veškeré faktury vydané bytovým odborem _ vyhotovení ęvidence, kontrola úhľad
těchto faktur, sledování a urgence pohledávek ztěchto faktur, faktury přţaté _ dodavatelské (evidence,
kontrola všech náležitostí faktury, likvidaění ztnnamy), spolupráce i lrĺľĺo, zpracovtni PPD (platební
poukazy příjmové, ýdajové)' odvod peněz do pokladny, zaji{ťuje'zpracování údajů v modulu evidenci smluv
a objednávek, ve spolupráci s pracovníky bytového odboru zpracovźtvâ ľoěni dokladovou inventarizaci,
zpracovtwâ inventární soupisy, inv. zápisy, shromažd'uj e zâznamy o provedených řídících kontľolách'
zpracováĺvtl statistické údaje a měsíění rozbory ěeľpání ľozpoětu, připravuje a sestavuje ucelené části ľozpoětu
a předává správci ľoz,poětu žádosti o provedení ľozpoětoýcľr opatřeňí, připravuje úpravy rozpoětů pro
RMob, pľovádí kontrola plnění ľozpočfu a sledování jednotliqých póloz"k.

Místo výkonu práce
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ, Přemyslovců 63, ostrava - Mariánské Hory

Předpoklady
Dle $ 4 zćtkona č). 3lŻl2002 Sb.' o úřednících územních samospľávných celků a o změně někteých zttkonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Požadovaná kvalifikace
Střední vzdělźni s maturitĺrí zkouškou nebo vyšší odboľné vzdé|źni,ekonomický směľ ýhodou.

Jiné požadavky
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

- č,' 12812000 Sb., o obcích (obecní zŕizení),ve znění pozdějších předpisů,- č).25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních ľozpočtu' ve żnénipozdějších předpisů,- č,. 563/191 sb., o ričetnictví,ve zněni pozdějších předpisů,
- č,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoĘ, ve zněnipozdějších předpisů,- č).312/2002 Sb., v platném znéni, o úřednících územně samostatných celků,- č,.320/Ż00l Sb', v platném znéní, o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zźlkontl,- vyhláška ministerstva financí č,.270ĺ20Io Sb., o inventarizaci majetku a zátvazkű ve znéni pozdějšíóh

předpisti,
- vyhláška ministeľstva ťlnancí č,.323/2oOŻ Sb., o rozpoětové skladbě, ve znění pozdějších předpisů- znalost ozv č,.I4/Ż0l3 Statut města ostravy v aktuálním znéní,o komunikaění a organizaěni schopnosti'

o rozhodnost' spolehlivost, vysoké pracovní nasazeni, schopnost samostatné i tymové pttrce,o uživźní infoľmačních technologii, znalostaplikace GINIS a Living 2010 výhodou,. praxe ve veřejné správě vítźtna.

PoŽadované doklady
o profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností,

' výpis z evidence Rejstříku tľestů ne starší neŽ 3 měsíce-originál nebo ověřená kopie, cizí stźłtnipříslušník
obdobný doklad,

o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
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Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:
Ihned po ukončení ýběľového řízení nebo dohodou.

Platové zaŕazeni
9. platovtt třída dle zźtkona č). 26212006 Sb., zákoník prtrce, v platném znéni, v souladu s nařízením vlády
č).34|12017 Sb., o platoých poměľech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném zněni'

Přihláška musí obsahovat
o přesné oznaěení výběľového Íizení,
o jméno, příjmení a titul uchazeěe,
o datum a místo narozeni uchazeěe,
o státní příslušnost uchazeěe,
o místo tľvalého pobytu uchazeče,
o ěíslo občanského pľůkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde li o cizího státního oběana,o datum apodpis uchazeěe.

Přihláškou se rozumí samostaĘý doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod' (e možno použit formulář dostupný ke stažení na inteľnetoých strankách městského obvodu
www.marianskehory.cz v sekci,,Volná místa,.)'

Lhůta pro podánĺ přihlášky
lI.07.2019 věetně' přihlášĘ doruěené po tomto datu nebudou do ýběrovéhořizeni zaţazeny'

Místo a způsob podání
poštou nebo osobním doľuěenjm- na podatelnu Úľadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky'
v zalepené obálce označ,ęné,, VýBĚRoVÉ Řĺzeľĺ ë,.1112o1g... - nęotvíľat, s uvedením adľesy uchazeěę'

Adresa pro podání přih!ášky
Statutáľní město ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ
Přemyslovctl63,709 36 ostrava - Mariánské Hory.

Vyhlašovatel si vyhľazuje pľávo qýběľové řizęni i bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zrušit nębo
nevybrat źâdného záĄemce. Poskýnuté doklaţ pľo ýběrovéÍizeníje nutno si osoĚně ţzvednout do deseti
dnů po ukoněení ýběrového řízení Po uplynutí této lhůţ budou nevyzvednuté doklady sŕartovány.

Bližší informace

STATUTÁRNí M ĚsTo osÎRAvA
Uřad městskćho obvodu

Statutárnĺ město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Mgr. Patrik Hujdus
starosta

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.maĺianskehory.cz

oznámení o vyhlášení
výběrového ŕizeni

Ing. Lukáš Lesňák, t. č,. 599 459 259,lesnak@maľianskehory.cz
Pavla Břenková, t. č. 599 459 208, bľenkova@maľianskehory.cz.

V ostravě dne: 24.06.2019
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